
192

MA‘N b. ZÂÝDE

DiliveEdebiyatıBölümü’ndeçalışanünlübirtarihçidir.DiğerkardeşiAnthonyiseBirleşmişMilletler’degörevyapmıştır.KardeşleriylebirlikteTürkçe’ninyanısı raİngilizce,Yunanca,Fransızca,Rusça,İtalyancaveİspanyolca’nındakonuşuldu-ğu“polyglot”biraileortamındabüyüyenMango,EnglishHighSchoolforBoys’a
(bugünküNişantaşıAnadoluLisesi)de-vametti.BüyükbuhransonrasıaileninekonomikdurumubozuluncaMango,Ankara’yagi-dipBritanyaBüyükelçiliği’ninbasınbüro-sundaveAnadoluAjansı’ndamütercimolarakçalışmayabaşladı.Ankara’dakigö-revisırasındaTürkler’lesosyalleşmeveTürk-Osmanlıkültürünüdahayakındantanımaimkânıbuldu.HemİngilizhemTürkbakışaçısınıedindi.1947’deLondra’-yagitti.SchoolofOrientalandAfricanStu-dies’teArapçaveFarsçaüzerineuzman-laştı.1955’teStu di es on the Le gend of 
Is kan dar in the Clas si cal Li te ra tu re 
of Is la mic Per sia, with Spe ci al Re fe r-
en ce to the Work of Fir daw si, Ni za mi 
and Ja miadlıteziyledoktorunvanınıal dı.Ancakakademisyenolarakçalışmayadevametmedi.BBCDenizaşırıServisi’ninTürkçe Masası’nda çalışmaya başladı.
1958’deTürkçeprogramorganizatörü,
1972’deGüneyAvrupaDilleriServisi’ninmüdüryardımcısı,ardındanmüdürüoldu.
1986’daemekliyeayrıldı.Mangobaşarılıgazeteciliğininyanısıraönemliçalışmalaryaptı.1971’deçıkardığı
Dis co ve ring Tur keyadlıseyahatkitabı-nınyanısıraİslâm An sik lo pedisi’ndeki
230sayfalık“Atatürk”maddesiniİngiliz-ce’yeçevirdi.Birçokdergiyemakaleleryaz-dı.1994’teTürkologHeathLowryilebir-
lik te Tur key: Chal len ge of a New Role adlıbirkitapyayımladı.Bunu1999’dayayımladığı,başyapıtıkabuledilebilecek
Ata türk: The Bi og raphy of the Fo un der 
of Mo dern Tur keyadlıeseriizledi.Ardın-danAtatürkdönemisonrasıTürkiye’dekisiyasîgelişmelerikonualankitaplarka-lemealdı.Türkiye’deaskerîdarbeleriniçsavaşıönlediğive1915olaylarınınsoykı-rımolmadığışeklindekiaçıklamalarıtar-tışmalarayolaçtı.İyibirTürkçebilgisinesahipolanAndrewMango,Londra’dakiTürkdiplomatlarıylayakınilişkiiçindeol du;eviİngiltere’yegelenTürkentelektüel,bilimadamıvegazetecilerinuğrakyeriydi.SürekligelipgittiğiTürkiye’debirçoküni-versitedenfahrîdoktoraaldı,aynızaman-daDevletÜstünHizmetmadalyasınalâyıkgörüldü.6Temmuz2014’teLondra’daöldü.

dönemindezındıklıklasuçlananlararasın-dabulunuyordu.V.(XI.)yüzyıldaYemen’dehükümsürenSuleyhîlerdevrindeHadra-mut455-476 (1063-1083)yıllarındaMa‘nb.Zâide’ninsoyundangelenbirailetara-fındanyönetilmiştir.Tarihçi,muhaddisvehâfız-ıkütübİbnü’l-Fuvatîde(ö.723/1323) Ma‘nb.Zâide’ninsoyundandır.
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– —MANGO, Andrew
(1926-2014)
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14Temmuz1926’daİstanbul’dadoğ-du.DenizticaretiyleuğraşanLevantenbiraileyemensuptur.XIX.yüzyıldaSakız’danİstanbul’agelenbabatarafındanbüyükdedesiCenevizkökenliydiveKatolikolarakvaftizedildiğihaldeİstanbul’daOrtodoks-luğubenimsemişti.BabasıAlexander,İn-giliztâbiiyetinegeçmişbirhukukçu,an-nesiAdalaideDamonoviseebeveynlerininölümüüzerine1920’deİstanbul’agelmişBakükökenlibirmülteciidi.AndrewMan-go’nunkardeşlerindenCyril,OxfordÜni-versitesi’ndeBizansveModernYunan

askerimerakedenMansûronunMa‘nb.Zâideolduğunuöğrenincekendisiniaf-fettivetakdirleriniifadeetti.Butarih-tenitibarenMa‘n’ınikbalgünleriyenidenbaşladıvehalifeninyakınlarıarasınagirdi.
142 (759)yılındaMansûrgüçlübirkabi-ledengelmişolmasınıdadikkatealarakMa‘n’ıYemenvaliliğinetayinetti(Taberî,
VII,506-508).Onun,yönetimisırasındakabilecibiranlayışlahareketedipmensupolduğuBenîRebîadışındakiYemenliler’ekarşısonderecesertdavrandığınakle-dilmektedir.AncakYemen’desükûnetiveistikrarısağlamayıbaşardı.Ma‘n’ın,Hadramut’ta isyançıkaranHâricîler’inüzerinebazırivayetleregöremevcudu40.000’eulaşanbirordusevkettiği,ça-tışmalarda15.000Hâricî’ninöldürüldüğüzikredilmektedir.Ma‘nb.Zâide,151’de(768)HalifeMan-sûrtarafındanYemenvaliliğindenalınaraksıksıkkarışıklıklarınçıktığıSîstan(Sicistan) valiliğinetayinedildi.BuaradabirmüddetAzerbaycanvaliliğiyaptığınıbildirenriva-yetlerdevardır.HalifeMansûr’unmahallîhükümdarlarakarşıaldığıserttedbirlererağmenvergilerindüzenlibiçimdetahsiledilemediğiSîstan’agidenMa‘nilkolarakbumeseleyielealdı.VergitahsilâtıiçinâmilleriniçeşitlibölgeleregönderirkenTürkHükümdarıRutbîl’emektupyazarakondanHaccâcb.Yûsufzamanındaöde-meyitaahhütettiğivergiyiyollamasınıistedi.AncakRutbîl’indahaazmiktardavergigöndermesiüzerineordusuylaülke-sinekarşısefereçıktı.Rutbîl’inyazmev-siminigeçirmekiçinZâbülistan’dabulun-duğusıradaülkesinifethedipçoksayıdaesirvebolmiktardaganimetelegeçirdi.Ardındankışmevsimininağırşartlarıdo-layısıylaBüstşehrinegitti.BuradaikenkendisinesuikastdüzenleyenbirgrupZe-rencliHâricîtarafındanöldürüldü.Onungenellikle151 (768)yılındakatledildiğibildirilmekleberaber152’de(769)öldü-rüldüğüdesöylenir(Ebü’l-FidâİbnKesîr,
XIII,425).BiraskerolmanınyanısıracömertliğiveşairlerihimayeetmesiyledetanınanMa‘nb.Zâide,Arapdarbımesellerindecö-mertliğiyleanılankişilerdenbiridir.Şairler-denMervânb.EbûHafsaonunhakkındayazdığımethiyelersayesindealdığıödül-lerlebüyükservetedinmiş,ölümüüzeri-nedemersiyelerkalemealmıştır.HattaMa‘nhakkındakibirövgüsünüaşırıbulanAbbâsîhalifeleriMansûrileMehdî-Billâh’ınMervân’ıbiryılsaraymeclislerinekabulet-medikleririvayetedilir.Ma‘nb.Zâide’ninoğullarındanZâideb.Ma‘n,Mehdî-Billâh Andrew
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yok tur. Ni te kim Mu‘te zi le âlim le ri nin zikredildiğiHâkimel-Cüşemî’yeaitŞer¼u 
£Uyû ni’l-mesâßilveİbnü’l-Murtazâ’yaait
ªa ba šåtü’l-Mu£te zi le’dekendisineyerverilmez.AncakKådîAbdülcebbâr’ınese-rineta‘likyazdığıgözönündebulunduru-lursaRey’dekaldığısıradabüyükihtimalleonunderslerinekatılmışolduğusöylene-bilir.Öteyandantedrîsfaaliyetlerihakkın-dadaherhangibirbilgiyerastlanmayanMânkdîmŞeşdîv’inhiçbiröğrencisininadıbilinmemektedir.KaynaklardakelâmilmindekiyetkinliğiözelliklevurgulananMânkdîm,muhteme-lenolgunlukdöneminisiyasîmücadele-lerlegeçirmişolmasısebebiylefazlaeseryazamamıştır.BilinentekeseriKådîAb-dülcebbâr’ınŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam se’sineyazdığıta‘liktir.İbnFend’inŞer ¼u’l-U½ûl adıylazikrettiğieser(Meßâ¦irü’l-ebrâr, II, 

702)bazıkütüphanekayıtlarındaŞer ¼u’l-
U½û li’l-Åam seismiyleMânkdîmŞeşdîv’eatfedilir(Vecîh, Me½âdi rü’t-türâ¦, II, 243; 

Rukayhîv.dğr.,II,655).Adındandaanla-şılacağıüzereeserMu‘tezile’ninbeşesa-sınıoluşturantevhid,adalet,va‘dveva‘îd,el-menzilebeyne’l-menzileteyn,emirbi’l-ma‘rûfvenehiyani’l-münkerilkelerininayrıntılıbiraçıklamasıvebuilkelerüze-rindekitartışmalarlailgilidir.Mânkdîm Şeşdîv’in Şer ¼u’l-U½û li’l-
Åam seüzerineta‘likyazmaksuretiylekitabınaslındanfarklıbiresertelifettiğikesinolmaklabirlikte,bukitabınAbdül-kerîmOsmantarafındanŞer ¼u’l-U½û li’l-
Åam seadıylaKådîAbdülcebbâr’aizâfeedilerekneşredileneser (Kahire1965)olupolmadığıtartışmalıdır.Bukarışıklıkeserinyazmanüshalarındaherikimüel-lifindeisimlerininzikredilmesindenkay-naklanmaktadır.Yazmalardakikayıtlar,Mânkdîm’inŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam seüze-rinebirta‘likyazmasınınadıgeçenesertemelindeşekillenenyeniveözgünbireserortayakoymakdeğil,KådîAbdülceb-bârtarafındanimlâedileneseribazıkü-çükdeğişikliklerlerivayetetmektenibaretolduğuşeklindebiralgınındoğmasınayolaçmıştır(KådîAbdülcebbâr,Şer¼u’l-U½û-
li’l-Åam se,neşredeningirişi,s.27-28).Ab-dülkerîmOsmantarafından(Kahire1965) neşredileneseringerçekteKådîAbdülceb-bâr’ınŞer ¼u’l-U½û li’l-Åam se’siolmadığı-nıilkdefasöyleyenDanielGimaret,neşriyapılanbueserinhalenkayıpbulunan
Şer ¼u’l-U½û li’l-Åam seüzerineMânkdîmŞeşdîvtarafındankalemealınanTa£ lî šu 
Şer¼i’l-U½û li’l-Åam se (Ta£lîš£alâŞer¼i’l-
U½ûli’l-Åamse)adlıeserolduğunuiddiaetmişvebuiddiasınıkanıtlamakamacıyla

şekildekaydedenMuhallî’nindahaziyadeHz.Hasan’ınsoyundangelenlereverilen“şerîf”unvanınıkendisihakkındakullan-masıbirsehivolmalıdır.BazıkaynaklardaMânkdîmiçingeçen“İmâm”(Ebü’l-Ha-
sanAbdullahb.Miftâh,I,28)ve“Müs-tazhir-Billâh”lakaplarıise(Humeydb.Ah-
medel-Mahallî,s.292;İbnü’l-Murtazâ,vr.
157a;İbnFend,II,693)onabirarakalkış-tığıimâmetiddiasındandolayıverilmiştir.AyrıcahayatınınbellibirdöneminiRey’degeçirdiğindeneserininbazıyazmalarındaonuniçinRâzînisbesidekullanılır(Kådî 

Abdülcebbâr,Şer¼u’l-U½ûli’l-Åamse,neş-
redeningirişi,s.29).Mânkdîm,DeylemZeydîleri’ninimamıolanMüeyyed-BillâhAhmedb.Hüseyin’inöğrencisidir. Onun Müeyyed-Billâh’tanhangiilimleriokuduğunadairbilgiyok-sadahocasınınkelâmvefıkıhilimlerindeyetkinolduğugözönünealınırsakendisin-denbuikiilmedairöğrenimgördüğüsöy-lenebilir.Mânkdîm’inMüeyyed-Billâh’ınöğrencileriarasındaayrıcalıklıbirkonumayükseldiğikaynaklardananlaşılmaktadır.NitekimMüeyyed-Billâh411 (1021)yılındaLencâ’davefatettiğindecenazenamazınıMânkdîmkıldırmıştır.Hocasınınölümün-densonramuhtemelenilimtahsiletmekamacıylaRey’egitti.Burada415’te(1025) vefatedenKådîAbdülcebbâr’ıncenazesi-ne katılanlar arasında ismi zikredilenMânkdîm417’de(1026)Lencâ’yadön-dü.BusıradaZeydîlertarafındanMüey-yed-Billâh’tansonraimamkabuledilenkardeşiEbûTâlibNâtık-BilhakYahyâb.Hüseyin’ekarşıMüstazhir-Billâhunvanıaltındaimâmetiddiasıylaortayaçıktıy-sadabuiddiaZeydîlertarafındankabulgörmeyincetekrarRey’edöndüveburadavefatetti.BazıkaynaklardaonunNâtık-Bilhakk’ınardındanimâmetiddiasındabulunduğu(Ahmedb.YahyâHâbises-
Sa‘dî,vr.283),hattaondansonraimamkabuledildiği(İbnü’l-Murtazâ,vr.157a) yönünderivayetlervarsadaikisininölümtarihleriarasındabiryıllıksüreninolmasıveMânkdîm’inhayatınınsondönemindeRey’debulunmasıburivayetlerişüphelikılmaktadır.Mu‘tezilîdüşünceyiMu‘tezile’ninonbi-rincitabakasındankabuledilen,hemEbûAbdullahel-Basrî’denhemdeKådîAbdül-cebbâr’dandersokuyanMüeyyed-BillâharacılığıiletanıyanMânkdîmbazımodernçalışmalardaKådîAbdülcebbâr’ınöğrenci-siolaraknitelendirilsede(EIr.,I,117;The 

Ency clo pa edia of Is lam Three,fas.3,s.10) kaynaklardabunadairherhangibirkayıt

BaşlıcaEserleri: Dis co ve ring Tur key 
(NewYork1971); Tur key: The Chal len ge 
of a New Ro le (Westport:Praeger1994,
HeathLowryilebirlikte) (Tür ki ye’nin Ye ni 

Ro lü,trc.ŞükrüDemircan–ErhanYüksel-
ci,Ankara1995); Ata türk (London1999) 
(Ata türk, trc. FüsunDoruker, İstanbul
1999,2004); The Turks To day: Tur key 
af ter Ata türk (NewYork2004); Tur key 
and the War on Ter ror (London-New
York2005) (Türkiye’ninTerörleSavaşı, 
trc.OrhanAzizoğlu,İstanbul2005); From 
the Sul tan to Ata türk (London2009) 
(Sultan’danAtatürk’eTürkiye,trc.Cem
Küçük,İstanbul2011).
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Hayatınadairfazlabilgiyoktur.Nisbe-sindenanlaşıldığıüzereKazvinbölgesin-dedoğmuştur.Pehlevîce’de“ayınyüzü”anlamınagelenmâng-dîmkelimesininArapçalaşmışşekliolanMânk dîm (Mâ

nek dîm, Mân ke dîm)yüzününgüzelliğise-bebiylekendisihakkındakullanılırken“altıdevşeytan”anlamındakiŞeşdîvismininonaniçinverildiğibilinmemektedir.Nese-biHz.HüseyinüzerindenHz.Ali’yeulaşır.BusebepletabakatkitaplarındakendisiiçinHüseynînisbesive“seyyid”unvanıkul-lanılır.MuhtemelennesebininHz.HasanüzerindenHz.Ali’yeulaştığışeklindebirkanaatinvarlığısebebiyletabakatyazar-larıMânkdîm’inHz.Hasan’ınsoyundangelmediğini özellikle vurgular (İbnü’l-
Murtazâ,vr.157a;Ahmedb.YahyâHâbis
es-Sa‘dî,vr.283;Ebü’l-HasanAbdullah
b.Miftâh,I,28).İsimzincirinidoğrubir


